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Úgy látszik nálam a szabad akarat egy örökzöld visszatérő téma. 15 éve gondolkodom rajta, a 
tapasztalat hol elvesz belőle, hol hozzátesz. Az eredeti írásom 4 évvel ezelőtt keletkezett és 
most kiegészíteném néhány gondolattal.   
 
Természetesen még mindig abból indulok ki, hogy szabad akarat abban áll, ami nem 
olvasható ki a horoszkópból.  
 
Lehetőségeink korlátok közé vannak szorítva, de azokon belül bármit megtehetünk. Mi kell 
ahhoz, hogy a maximumot ki tudjuk hozni a lehetőségeinkből? Motiváció, amely akaratunkat 
a tettek felé hajtja. Önismeret, a tudattalan programunk ismerete, hogy az ne tudja 
befolyásolni és felülírni az akaratunkat. A fejlesztetlenül maradt érzékek, a fel nem használt 
tudás csak visszaveti a haladást.  
Sorsunk felett nem rendelkezünk, az lehetetlen, de az Én érvényre juttatása és kiterjesztése a 
legvégső határig szabad akaratunkból módunkban áll.  
 
Miből áll még a szabadságunk? És itt már elhagyom az akaratot. Ha szabad akaratunkkal 
eljutunk az önismeret arra fokára, amely megszabadít a múlt és a jövő félelmétől, akkor 
megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy önmagunk legyünk. Ez az egyén szabadsága.  
 
Szabadok a gondolatok, oda repülnek ahová csak akarjuk. Nem hallja azokat más csak mi, 
amíg ki nem mondjuk, csak a miénk.  
 
Ha eljátszunk a szavakkal, akkor bármit akarhatunk szabadon, de az nem azt jelenti, hogy 
meg is tehetjük. Ugyanis az akarat még nem befejezett cselekvés.  
 
Egy más szemszögből nézve, ha nem mi határozzuk meg a történéseket, akkor milyen jogon 
ítélkezünk mások felett. Miért kérjük számon ezt vagy azt, hiszen ő is csak a korlátjain belül 
mozoghat. Közeledik egymáshoz a jó és a rossz egyébként is szubjektív fogalma.  
Az eleve elrendeltetés egy felsőbb irányítást feltételez. Az viszont kétségtelen, hogy a 
világban összhangnak kell lenni minimum térben és időben.  
 
De itt van például a párhuzamos univerzumok elmélete. Ha azt a variációt választom, ami 
ehhez az univerzumhoz, ehhez az időhöz és ehhez az élethez köt, akkor eszerint folytatódik az 
életem. Ha egy másik lehetőséget választok, akkor átkerülök egy másik univerzumba.  
 
Az emberi lényt alapvetően az érzelmei irányítják. Már megszületésünkkor – de lehet, hogy 
előbb – működik, sokkal előbb, mint a tudatunk. Első éveinkben rögzülnek a minket ért 
hatások a tudattalanban és később azok felülírják az akaratunkat. Mindenki átélt már olyan 
helyzetet, amikor az eszére kellett volna hallgatnia, mégis az utolsó percben az érzelmei 
döntöttek.  
 
Vannak olyan pszichiátriai esetek, amikor a szabad akarat legegyszerűbb formája sem 
valósítható meg. Ide tartoznak a kényszeres cselekedetek, vagy éppen a kényszeres mozgások 
megállítása.  
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Létezik-e szabad akarat, vagy minden pillanatunk eleve el van rendelve? Sokat gondolkodtam 
rajta. Először meg voltam győződve arról, hogy semmiben sem dönthetünk, hogy minden 
pillanatunk meg van határozva. Vitatkoztam is eleget azokkal, akik nem ezen a véleményen 
voltak. Ma már a szabad akaratról egy kicsit másként vélekedek.  
 
Az én egyéniségem nem zavarja, ha nem én irányítok, megtanultam az új helyzetekhez 
alkalmazkodni és ez azelőtt sem okozott nagy gondot. Elhiszem, hogy aki fentről irányít jót 
akar nekem. Ebből kiindulva könnyű volt azt gondolni, hogy szabad akarat nem létezik. Szűz 
az Ascendensem, a születési uralkodóm trigon a hatodik ház urával a Szaturnusszal, ami 
együtt áll a Holddal. Így hát könnyű elfogadni, hogy csak azt tehetem, amit a sors megenged.  
 
Azok az emberek, akik nem hagyják magukat irányítani, akik öntörvényűek, szabad 
szelleműek azok nem hajlandók elfogadni, hogy nem ők határozzák meg az eseményeket.  
Az általam megkérdezett emberek közül, azok gondolják, hogy van szabad akaratuk, akik 
nem foglalkoznak asztrológiával és nem is hisznek benne, valamint azok, akik materialista 
szemléletűek. Az asztrológiához értőknek és azt elfogadóknak be kell látni, hogy ha mindenki 
azt csinálná, amit szeretne, akkor nem lehetne radix horoszkópot elemezni. Ha nem lenne 
minden megírva a csillagokban, hogyan tudnánk előrejelzéseket jósolni. Ha bárki meg tudná 
változtatni az eseményeket, akkor lehetetlen lenne a horoszkópok elemzése.  
 
Mint tudjuk az események minden képen bekövetkeznek. Van, aki azt gondolja, hogy a rossz 
történések kiválthatók az azonos de jobb analógiákkal. Ez tulajdon képen így is lehetne, hisz a 
tizenkét életterület foglal magába minden eseményt. De mégis úgy gondolom, hogy nagyon 
kevés lehetősége van az egyénnek arra, hogy válasszon az analógiák között. A radix 
horoszkópokból kiolvasható, hogy kinek milyen lehetőségei vannak és azokat milyen 
életterületeken tudja kihasználni. Szerintem csak ennek figyelembevételével tudhat az 
analógiák között választani. Ez azonban csak az előre látható, vagy a már egyszer előfordult 
eseményeknél alkalmazható. A hirtelen bekövetkezőknél nincs idő végiggondolni az egyéb 
lehetőségeket.  
Pl.: a horoszkóp a következő napra közlekedési problémát jelez. Ha valaki pontosan meg 
tudná mondani, hogy ha autóval megyek, akkor defektem lesz, vagy ha busszal, akkor 
megbüntet az ellenőr. Ilyenkor tudnék választani. Azonban ez mégsem olyan egyszerű, mert 
ha nincs autóm, akkor csak a büntetés marad, vagy fordítva, ha sok az elintéznivalóm és 
autóval gyorsabb, akkor az autós esemény fog bekövetkezni. Ha úgy döntök, hogy otthon 
maradok, akkor is történik valami hármas házas kellemetlenség.  
Az a feladatunk, hogy a horoszkópunkat éljük és ne próbálkozzunk kibújni alóla vagy 
kikerülni azokat.  
 
Képességek és lehetőségek a horoszkópban.: 
 
Az elemi felosztás szerinti jegyekben álló bolygók képességeit a négyes felosztású házakban 
lehet kihasználni.  
A tüzes jegyekben álló bolygó képességeit az élet házakban tudjuk kihasználni.  
A föld jegyekben álló bolygó képességeit a cselekvő házakban tudjuk kihasználni. 
A levegős jegyekben álló bolygók képességeit a kapcsolatok házakban tudjuk kihasználni. 
A vizes jegyekben álló bolygók képességeit a megpróbáltatások házakban tudjuk kihasználni. 
 



Pl.: Hold a Skorpió jegyben a IV. házban. Az illető képes arra, hogy a családban történő 
megpróbáltatásokat jól tűrje lelkileg.  
 
A minőségi felosztás szerinti jegyekben álló bolygók adta lehetőségeket a hármas felosztású 
házakban tudjuk kihasználni. 
A kardinális jegyekben álló bolygó lehetőségeit a sarokházakban tudjuk kihasználni. 
A szilárd jegyekben álló bolygók lehetőségeit a követő házakban tudjuk kihasználni. 
A változó jegyekben álló bolygók lehetőségeit a hanyatló házakban tudjuk kihasználni. 
 
Pl.: Nap a Kos jegyben a X. házban. A horoszkóp tulajdonosának biztosan lesz lehetősége 
kreativitását főnökként megmutatni.  
 
A horoszkóp által ígért események mindig bekövetkeznek. Ha valakinek az van beígérve, 
hogy repülőgép szerencsétlenség éri, akkor az úgy is megtörténhet, hogy nem utazik 
repülőgéppel. Hallottunk már olyan esetről, amikor a repülő lakott területre zuhant. Az ilyen 
módon meghalt emberek is repülőgép szerencsétlenség áldozatai lettek. Láthatjuk tehát, hogy 
senki nem kerülheti el a sorsát.  
 
Ha nem az eseményeknél, akkor miben lehet szabad akaratunk? Abban lehet szabad 
akaratunk, hogy az eseményeket hogyan éljük meg. Ha eljutottunk a fejlődésnek arra a 
szintjére, hogy meg tudjuk érteni, hogy minden, ami velünk történik az értünk van és a 
tanulásunkat és tapasztalatainkat szolgálja, akkor a kellemetlen eseményeket is másként 
értékeljük. Elvégre minden rosszban van valami jó.  
Így tehát azt állítom, hogy annak az embernek van szabad akarata, aki elég magas szellemi 
szinten áll ahhoz, hogy pozitívan élje meg a vele megtörténő eseményeket.  
Erre bizonyíték a radix horoszkóp. Ugyan is egy számunkra teljesen ismeretlen radixból nem 
lehet megállapítani, hogy az illető személy milyen szinten van, sőt még azt sem, hogy férfi-e 
vagy nő. Tehát azon változtathatunk, ami nem látható a horoszkópban.  
 
Stephen Hawking véleménye a szabad akaratról: 
Az idő előrehaladtával az agykutatás igen komoly eredményeket ér el. Agyunk és 
emlékezetünk segítségével tudatunk szinte minden információt elraktároz. Lesz olyan 
információ, amit látszólag soha sem fogunk használni és lesz olyan, amelyik a kellő időben 
előkerül és felhasználjuk azokat. Ha tehát agyunkban minden információ megvan, ami valaha 
kapcsolatba került velünk, akkor azok akarva vagy akaratlanul befolyásolják a tetteinket. Ez 
nem ellenkezik az asztrológia elveivel, hisz a befolyásoltság saját természetünk szerint 
működik. A következő példa szerint a legapróbb döntések is az előzőleg átélt hatások szerint 
történnek. Képzeljük el, hogy éjszaka megszomjazunk és kimegyünk a konyhába, hogy 
igyunk valamit. Kinyitjuk a hűtőt és választhatunk a narancslé, a tej és az ásványvíz között. 
Agyunkban mindhárom folyadékhoz fűződik valamilyen élmény. Azt fogjuk választani, 
amelyikhez a kellemesebb emlék fűződik. Nem valószínű, hogy az éjszaka közepén tudati 
szintre emeljük a helyzetet és csak azért is vizet iszunk, hogy igaz legyen, hogy mi 
döntöttünk. Tehát a szabad akarat csak egy illúzió.  
 
 
Bp., 2013.01.27.  
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